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Sundhedsfaglige tilsyn
på forsvarsområdet 2019
I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed otte sundhedsfaglige
tilsyn på forsvarsområdet. Resultaterne viser, at forsvarets klinikker og
infirmerier er præget af en stærk patientsikkerhedskultur.
Tilsynene på forsvarsområdet omfattede sygeplejeklinikker
bemandet med sygeplejersker samt infirmerier bemandet
med læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter
og sygepassere. Sygeplejeklinikker og infirmerier under
forsvaret behandler primært værnepligtige og varetager kun
lettere pleje og behandling. Ved alvorlig sygdom behandles
værnepligtige på sygehus eller af en praktiserende læge,
der er tilknyttet forsvaret. Værnepligtige er som udgangspunkt sunde og raske, så behandlingsbehovet på forsvarets
klinikker er meget begrænset, og området bærer præg af, at
det typisk er mindre alvorlige tilstande, der behandles.
De sundhedsfaglige tilsyn havde til formål at vurdere
patientsikkerheden og understøtte læring på behandlings
stederne. De tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som
bl.a. omhandlede ansvars- og opgavefordeling, journal
føring, instrukser, medicinhåndtering, henvisninger og
hygiejne. Tilsynene blev gennemført som en blanding
af interview med hhv. ledelse og medarbejdere samt
gennemgang af udvalgte patientjournaler.

Resultater af tilsynene
Resultaterne af tilsynene viser, at tre behandlingssteder
på forsvarsområdet opfyldte samtlige målepunkter, og der
var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
Ved fem tilsyn konstaterede vi mindre problemer af
betydning for patientsikkerheden.
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Ingen problemer
af betydning
for patientsikkerheden

”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”
indebærer, at der ved tilsynsbesøget var ét eller flere
målepunkter, som ikke var opfyldt, men at vi vurderede, at
der var tale om forhold, som ikke indebar en større risiko
for patientsikkerheden, og at det enkelte behandlingssted
relativt let ville kunne rette op på disse forhold.

Stærk patientsikkerhedskultur
Det overordnede indtryk ved de sundhedsfaglige tilsyn på
forsvarsområdet var, at klinikker og infirmerier er præget af
en stærk patientsikkerhedskultur i forhold til instrukser og
procedurer, som generelt levede op til de gældende krav. Vi
så en gennemgående god praksis for journalføring, sygeplejefaglig dokumentation og medicinhåndtering. Der blev
konstateret enkelte mangler i forhold til håndhygiejne, herunder brug af armbåndsure og fingerringe. Typisk havde vi
en god dialog med medarbejdere og ledelse på de relevante
behandlingssteder om behovet for fokus på håndhygiejne.

Registrering af vaccinationer
Fastansatte i forsvaret behandles som udgangspunkt ikke
på forsvarets klinikker, men skal opsøge egen læge ved
sygdom. Fastansatte bliver dog vaccineret på forsvarets
egne klinikker forud for udsendelse til tjeneste i udlandet,
og de væsentligste fund ved tilsynene blev gjort i forhold
til registreringen af disse vaccinationer. Nogle steder var
det ikke praksis at registrere vaccinationerne i Det Danske
Vaccinationsregister, men kun i f orsvarets egne databaser.
Dermed har de udsendtes egne læger eller andet sundhedspersonale uden for forsvaret ikke adgang til oplysninger om
vaccinationerne. Som opfølgning på tilsynene er der blevet
arbejdet med rutiner for registrering, så alle vaccinationer,
der bliver foretaget i forsvaret, bliver registreret i Det
Danske Vaccinationsregister.
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